ORIENTERING OM KLAGEADGANG
(Jfr. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage)
DENNE MELDINGEN GIR VIKTIGE OPPLYSNINGER HVIS DU ØNSKER Å KLAGE OVER
VEDTAK DU HAR FÅTT UNDERRETNING OM.
KLAGERETT.
Du har rett til å påklage vedtaket dersom du ikke har fått tilbud om plass i de
barnehagene du har prioritert som 1. og 2. Dersom du har fått tilbud og takket ja til
plass i annen barnehage, er denne klageretten uavhengig av det. Klagen må skrives
på eget skjema som fås ved henvendelse Gjøvik kommune.
HVEM KAN DU KLAGE TIL?
Klagen sender du Gjøvik kommune, Tjenestesområde Barnehage. Hvis klagen ikke tas
til følge
her, oversendes den til kommunens sentrale klagenemnd.
KLAGEFRIST
Klagefristen er 3 -tre uker fra den dagen du mottar vedtaket.
Det er tilstrekkelig at klagen er poststemplet før fristen går ut. Dersom du klager så
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bør du oppgi datoen
for når du mottok vedtaket. Bekreftelse på mottatt klage vil bli sendt dere.
Dersom du klager for sent kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget
fristen, og da må du oppgi årsaken til at du ønsker det.
INNHOLDET I KLAGEN
Du må presisere:
•
hvilket vedtak du klager over
•
årsaken til at du klager
•
andre/nye opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen
•
hvis du klager for sent, oppgi årsaken til det
Klagen må underskrives.
UTSETTING AV GJENNOMFØRING AV VEDTAKET
Selv om du har klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan
imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute
eller til klagen er avgjort.
RETT TIL Å SE SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE VEILEDNING.
Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Krav om dette må
framsettes skriftlig. Ved behov for veiledning, ta kontakt med Gjøvik kommune, TO
Barnehage.
KOSTNADER VED KLAGESAKEN
Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fri
rettshjelp. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen i
Oppland eller din advokat kan gi nærmere opplysninger om dette.

